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ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชัน้ ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ไฮไลท์...นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ท่ีสวยง ามของอ่าวฮาลองเบย์
ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ
ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือ + ไวน์แดงแห่ งเมืองดาลัด
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วันแรก

สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
15.20 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906
17.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล ้ว นาท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดน
แห่งมังกรหลับไหล ตัง้ อยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ประมาณ 2 ชม)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
จากนัน้ นาท่าน ช้อบปิ้ งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้
มากกว่า 100 ร้านค้า
เข้าพักที่ KENNY HOTEL / NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง
ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้ า –ฮาลองปาร์ค –นัง่ กระเช้า2ชัน้ – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL ฮานอย - ชอปปิ้ ง 36 สาย – โชว์หนุ่ กระบอกน้ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 2)
จากนั้น
เดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่ นาท่า นชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ทีไ่ ด้รบั การยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครัง้ ด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ
ด้านธรณีวทิ ยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ทีส่ ลับซับซ้อน
11.00 น.

ราว กับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ้านางฟ้ า ทีม่ หี นิ งอกหินย้อยทีส่ วยงาม
ในรูปร่างทีแ่ ปลกตาทาให้ผูช้ มสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจาก
หินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
เที่ยง
จากนัน้

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 3) (อาหารทะเลซีฟ้ ดุ สด
สด)
นาทุกท่านนัง่ กระเช้า 2 ชัน้ ข้ามทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ชมทิวทัศน์
ที่แสนสวยงามของอ่ าวฮาลองเบย์ ข้ามฝัง่ สู่เกาะอีกฝากฝัง่ หนึ่ง
เพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงาม
ของอาวฮาลองเบย์โดยการนัง่ ชิงช้าสวรรค์ ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ดๆี ของการเก็บภาพความประทับใจ
จากมุมสูง จากนัน้ เดินทางสู่เมืองฮานอย (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิรยิ าบถ
หรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากทางร้านค้า
ลงร้านชอปปิ้ ง 2ร้าน
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จากนัน้
นาท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ
ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นาทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ า ชม
เรื่อ งราวที่แ สดงถึง วิถีชีวิต ของคนเวีย ดนามที่มีค วามผู ก พัน กับ
สายนา้ เป็ นทีก่ ล่าวขวัญของคนทุกชาติทกุ ภาษา
เข้าพักที่ SENRISE HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า www.sunrisehanoihotel.com
วันที่สาม
จัตรุ สั บาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั บาดิงห์ จัตรุ สั แห่งนี้เป็ นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมนิ ห์
ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้นของ
ฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นถึง 48
ปี จากนัน้ นาทุกท่านไปยังทีต่ งั้ ของ สุสานโฮจิมินห์ เป็ นอาคารทีโ่ ดดเด่น
สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบนา้ ยาของโฮจิมนิ ห์ทน่ี อนสงบอยู่ในโลงแก้ว
ในห้องปรับอากาศ ซึง่ ขัดต่อความประสงค์ของท่านทีต่ อ้ งการให้เผาศพ (ทีน่ ่จี ะปิ ดไม่ให้เขา้ ชมด้านในทุกวัน
จันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม เพื่อเข้าไปคารวะศพ
ภายในสุสาน โดยห้ามนากลอ้ งถ่ายรูป กระเป๋ าสะพายหรือกระเป๋ าถือเขา้ ไปโดยเด็ดขาดได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
12.15 น.
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901
14.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
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อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชําระเงิน

วันเดินทาง
2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
2 – 4 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
**วันจักรี** 6-8 เม.ย 61
**สงกรานต์** 13-15 เม.ย 61
4 – 6 พฤษภาคม 2561
18 - 20 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
9,888
9,888
10,888
10,888
11,888
12,888
10,888
10,888

เด็กตํากว่
่ า 12ปี
9,888
9,888
10,888
10,888
11,888
12,888
10,888
10,888

พักเดี่ยว
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 20 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทนํ้ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทําการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสําคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จํากัดนํ้าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าํ หนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชําระค่านํ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 20
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง –ฮานอย- กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ
ตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
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อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางนํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั ๋วเครือ่ งบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
(นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสําหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชําระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและ
สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆในบริษัทฯ กําหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
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12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทําให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาํ หนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาํ หนด โดยค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
จากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี
โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสําคัญ

